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Анализ на дейността на детската градина през учебната 2018-

2019г. 

 

Силни страни: 

1.Опитен екип,с нарастваща професионална отговорност; 

2.Гъвкава организация на формите и дейностите по всички 

образователни направления. 

3.Научно издържана и актуална вътрешно-методическа и външно-

методическа квалификационна дейност; 

4.Създадени много добри условия за индивидуално развитие на 

всяко дете и група в ДГ, съгласувана свобода в творческата дейност 

на деца и педагози. 

5.Отлично поддържане на помещенията в санитарно-хигиенно 

отношение. 

6. Реорганизирано, естетически добре оформено и поддържано 

дворно пространство  

7.Адаптивност и гъвкавост във възпитателно-образователната 

работа, стимулиране на образователния потенциал на всяко дете–

децата се чувстват комфортно, средата от връстници, подходите на 

педагозите и условията ги мотивират ежедневно. 

8.Опит в интеграцията и създаване на подкрепяща среда,осигурени 

специалисти от терапевтичен център за работа с деца , в изпълнение 

на целите и задачите на Приобщаващото образование. 

9.Изградени традиции в живота на детската градина. 

Слаби страни, проблеми: 

1.Търсене на нови форми на взаимодействие,превръщането имв 

приоритет 

2.Недостатъчната мотивираност и инертност у част от 

педагогическия екип по отношениеприлагането на нови, иновативни 

методи и подходи, и повишаване на квалификацията. 

3.Търсене и реализиране на средства от проекти по европейски 

програми и такива към МОН 

4. Не са обхванати децата от 4 годишна възраст , 
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Извод: Чрез създадената ефективна органи-няма отпаднали от 

образователната система деца , подлежащи на задължително 

обучение. 

-достигнати държавни образователни стандарти  

 

 

Основната  мисия на детската градина е –устойчиво продължение 

на управлението на възпитателно- образователния процес по посока 

на развитие на интелектуалните , емоционалните и социални 

потребности на децата , за достатъчна готовност за училище. 

Осигуряване на максимално добри условия за сигурен и 

здравословен начин на живот. 

Осигуряване на оптимални условия за предоставяне на подкрепа за 

личностно развитие на децата. 

 

 

 

Визия на детската градина –Утвърждаване на Детска градина –

„Здравец“ като желано и любимо място за децата , осигуряващо им 

равен шанс и качество на образование. Утвърждаване на детската 

градина като място за творчество и сътрудничество между деца , 

родители и учители.  

 

 

 

ЦЕЛИ: 

1.Повишаване качеството и ефективността на образователно – 

възпитателния процес в междуетническа среда. 

2.Успешна подготовка на детето за училище 

3.Разнообразяване на формите и съдържанието на 

квалификационната работа на педагогическия персонал. 

4. Популяризиране на добрите педагогически практики в областта на 

гражданското образование и нравствено възпитание на децата от 

предучилищна възраст.  
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ПЕРЕСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ 

 

1.Повишаване на теоритичната и вътрешно-методичната работа на 

учителите. 

 

2.Образователното съдържание да има практическа насоченост, да 

се свързва с примери от живота и да бъде съобразено с конкретните 

условия в детската градина. 

 

.3.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от 

ромски произход и приобщаването им към националните традиции.  

   

 4.Изграждане на позитивна образователна среда в детската градина, 

която осигурява на децата на увереност, сигурност и 

себеутвърждаване, уважение, толерантност и разирателство.  

 

5.Осъществяване на разнообразна квалификационна дейност за 

повишаване на професионалните, организаторски и управленски 

умения на персонала. 

 

6.Оптимизиране работата със семейството.   

 

 

 

СТРАТЕГИИ 

1.Спазване и приложение на всички нормативни документи на 

всички нормативни документи на МОН 

2.Създаване на образователна среда стимулираща развитие 

отговарящо на нуждите и способностите на децата от, 

предучилищна възраст, тяхната подготовка за училище и 

здравословен начин на живот, 

3. Планиране, организиране и провеждане на съдържателен 

възпитател но образовате лен процес 
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, базиращ се върху познанието на различните учебни програми 

стимулиращ успехът на всяко дете, с трайни ефекти и дългосрочно 

въздействие.   

3. Активно сътрудничество с родителската общност , чрез вътрешно 

институционални проекти за: 

усъвършенстване на уменията у децата за здравословен начин на 

живот, развиване таланта на всяко дете,  

израстването на всяко дете като самостоятелна, мислеща 

социално отговорна личност. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Oпазване на здравето и безопасността на децата посещаващи 

детската градина. 

2. 3асилване н а възпитателната роля ,стимулираща успехът на всяко 

дете. 

3. Осигуряване на стабилност, доверие и устойчивост и във 

взаимоотношенията с родителите на децата. 

Планираната дейност на ДГ „Здравец“ –с.Ветрен е разработена на 

база на извършените констатации, анализи, изводи, препоръки и 

потребности от осъществяване на обучението , възпитанието 

,социализацията и отглеждането на децата в детската градина през 

изтеклата 2019/2020г. учебна година 

Силни страни, постижения и резултати: 

- редовна посещаемост 

-гъвкава организация на формите и дейностите по всички ОН 

-Много добро хранене и санитарно , хигиеннно поддържане 

-Добра физическа среда  

-Усвояване и достигане на образователните стандарти и стандарти в 

групата. 

-Активно участие в организирани конкурси на общинско и 

национално ниво. 

-Активно взаимодействие с родителите във връзка с поставените 

цели. 
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Организация и контрол 
 

Педагогически персонал 

 

Учители:1.Дора Танева   

                 2.Станка Иванова 

                 3. Донка Иванова 

                 4. Стела Рашева 

Помощно – обслужващ персонал: 

1. Красимира Ганчева – касиер – домакин , пом. – възпитател. 

2. Марийка Желева – готвач , пом. – възпитател 

3. Стоянка Йонкова - готвач , пом. – възпитател 

4. Роза Зафирова – чистач  

5. Славка Михалева – общ работник 

 

 

Брой деца: 43 

                                   

 Директор :Дора Танева 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ГРУПИ 

 

 

 

1.група –пет и шест годишни. 

Педагогически персонал: 

 -Дора Танева 

 -Станка Иванова 

Помощен персонал: 

 -Роза Зафирова          - чистач 

- Стоянка Йонкова – ½ готвач , ½ помощник – възпитател 
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2.Втора група - -три – четири годишни 

 

Педагогически персонал: 

- Стела Рашева           

- Донка Иванова 

Помощен персонал: 

-Красимира Ганчева – ½ помощник – възпитател 

-Марийка Желева -½ готвач , ½ помощник – възпитател 

-Славка Михалева- общ работник 

 

 

 

П Л А Н  НА  Д Е Й Н О С Т И Т Е 

 

 

 

Годишни задачи: 
 
1.План за действия при бедствия , аварии и катастрофи. 
2. Планове ,заповеди и процедури по НАССР 
3. Планове , правилници и инструкции . 
 

    месец септември 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
Педагогически съвет № 1 - Дневен ред: 16.09.2019г.  
1. Избор на секретар на ПС за 2019-2020г.година. 
2. Приемане  програмната система за уч. 2019-2020г. 
3. Приемане на План за заседанията на ПС.  
4. Приемане на ГКП за дейността на ДГ за учебната 2019-2020г. 
5. Приемане на дневния режим, седмичната програма и графиците 
за ползване на физкултурния салон и провеждането на ситуациите 
по музика.  
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6. Приемане на План за квалификационна дейност за учебната 2019-
2020г. 
7.Актуализиране, запознаване и приемане на ПДДГ, ПВТР, ПБУВОТ, 
Етичен кодекс 
8. Приемане на План за контролната дейност 9. Приемане на Плана 
за празници и развлечения. 
10. Приемане на Плана на Комисията по БДП. 
11. Определяне броя на допълнителните педагогически дейности 
над ДОС. 
Срок: 19.09.2019г. Отговорник: Директор 
 
 ПС №2 -Дневен ред: 19.09.2019г. 
1. Приемане на План за насърчаване и повишаване на грамотността 
за периода 2019-2020г. 
2. Приемане на програма за превенция на отпадането на деца от 
образователната система за уч. 2019-2020г. 
3. Даване на насоки за водене на ЗУД. 
4. Приемане на актуализираните  длъжностни характеристики за 
учители и непедагогически персонал.  
5. Приемане на график за провеждане на родителски срещи по 
групи. 
6. Определяне критерии за оценъчната карта по национална 
програма „ диференцирано заплащане“. 
Срок: 19.09.2019г.Отговорник: Директор 
 
 Педагогически контрол 
 
1.Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно 
ЗПУО, ДОСПО, спазването на Програмната система на ДГ и 
тематичното разпределение по възрастови групи.  
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
2.Проверка на задължителната документация. 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор  
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 Квалификационна дейност 
 
1.„ Въздействие на приказките в/ у личността на детето“ 
Срок: 30.09.2019г. , Отговорник С.Рашева- ст. учител 
 
Контролна дейност 
 
1.Проверка на дневниците /попълнени титулна страница, общи 
сведения за децата в групата, седмична програма, срещи с 
родители, сведение за присъствието на децата/ 
Срок: ежемесечно, Отговорник: Директор 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
1.Организация на материално- дидактичната среда в групите. 
Срок:  09.2019г., 02.2019г. , Отг: Директор, ЗАС  
2.Ранно оценяване  на риска от обучителни затруднения за деца от 
3г.- 3г. 6м. в първа група с писменото съгласие на родителя. 
3.Оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5- и 6-
годишна възраст в подготвителните групи в ДГ.  
4.Осигуряване на  подкрепяща среда, технически средства,  
дидактически материали и специалисти.  
Срок: 30.09.2019г.., Отг: Директор,   
 
Работа с родителите 
1.Родителски срещи по групи. 
 Срок: 30.09.2019г. Отговорник: всички учители 
2.Анкета с родители „Моите очаквания”- набиране информация по 
проблемите на родителите, свързани с техните очаквания от 
детската градина 
Срок:30.09.2018г., Отговорник: учители първа група  
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3.Обновяване на информационните табла с  информация и 
съобщения, подпомагащи родителите 
Срок:30.09.2018г., Отговорник: Комисия по интериора 
4.Техника за сключване на споразумение между ДГ и родители чрез 
включване на родителите  в ролеви игри/ размяна  на роли, 
родителите отговарят от името на децата/ 
 
Празници и развлечения: 
„ЗДРАВЕЙ , ДЕТСКА ГРАДИНА”- откриване на учебната година и 
посрещане на новите деца. 
Срок: 16.09.2019 г., Отговорник: Директор , учители 
Хигиена и здравеопазване 
1.Актуализиране на здравната документация според изискванията  
Срок: 16.09.2019 г., Отговорник: мед. сестра 
2.Проверка  на санитарно-хигиенното състояние на групите и 
кухнята. 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор, мед. сестра 
Административно стопанска дейност 
1.Изготвяне на планови документи. 
Отговорник: Директор, срок 14.09.2019г. 
2.Осигуряване на задължителната за всички групи документация. 
3.Привеждане на МТБ в изправност, ред и чистота за започване на 
учебната година. 
Срок: 14.09.2019г., Отговорник: ЗАС, мед. сестра, помощник-
възпитатели 
 
 
                                   МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019г. 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
Педагогически съвет  №3 - Дневен ред 
1.Отчет на решенията от предходния ПС. 
3. Приемане на годишните програми за провеждане на ДДОС. 
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4. Актуализация на Плана за работата на комисията за установяване 
на деца в риск. 
4. Приемане на Плана за БАК. 
5. Анализ на  входно ниво 
Срок: 20.10.2019 г., Отговорник: Директор и учители по групи 
 
 Педагогически контрол: 
 
1.Проверка на задължителната документация 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
2.Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно 
ЗПУО, ДОСПО, спазването на Програмната система на ДГ. 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
 
 Квалификационна дейност: 
 
“ Ефективно педагогическо общуване чрез включване на 
художествената литература в образователния процес“- тренинг 
Срок: 30.10.2018г., Отговорник: Илиян Чорлев – учител 
 
 Контролна дейност 
 
1.Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ 
групи и засичане със системата за управление на дейностите. 
Срок: 5.10.2019г., Отговорник: ЗАС и учители 
2.Проверка на предоставената нагледна информация за родителите- 
седмична програма, теми за седмицата, нагледни материали, 
изнесени графици за ДПД. 
3.Частична проверка относно осигуряване на условия за успешна 
адаптация на новоприети деца от първа възрастова група.      
Срок: 5.10.2019г., Отговорник: Директор  
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Организационно педагогическа дейност 
 
1.Ранно оценяване  на риска от обучителни затруднения за деца от 
3г.- 3г. 6м. в първа група с писменото съгласие на родителя. 
2.Оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5- и 6-
годишна възраст в подготвителните групи в ДГ.  
3.Осигуряване на  подкрепяща среда, технически средства,  
дидактически материали и специалисти.  
Срок: 30.10.2019г., Отг: Директор,   
 
Работа с родители 
„Маратон на четенето“ - планиране на дейности за насърчаване и 
повишаване на грамотността и любов към художествената 
литература 
„Занимания сред природата и създаване на подходяща 
образователна среда съвместно деца, родители и учители“ при 
всеки удобен момент 
Срок: 30.10.2019г., Отговорник: учители по групи 
 
Празници и развлечения: 

 „ Есенни отпечатъци“ / първа и втора групи/ 
„ Есен пъстроцветна“- изложба на детски рисунки от ПГ-5и6 г. 
„ Есенни шушукания“- организиране на изложба от есенни 
вълшебства/ ПГ-5и6 г./ 
Срок: 30.10.2019г., УМ Отговорник учители по групи 
 

Хигиена и здравеопазване 
1.Актуализиране на здравните досиета на децата. 
2.Закаляване на децата и опазване от ОВИ. 
Срок: 30.10.2019г. 
Отговорник: мед. сестра 
 
Административно  стопанска дейност 
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1.Извършване профилактика на отоплителната инсталация за 
есенно-зимния сезон. 
Срок: 10.10.2019г., Отговорник: РПС  
 
                                    МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г. 
Педагогическа дейност 
Педагогически контрол: Текущ: 
. Терапия с приказки в ДГ“ 
Срок: 26.11.2019г., Отговорник: Директор 
 
Квалификационна дейност: 
„Съвременни интерактивни техники и методическото им 
приложение в обучението по художествена литература“- вътрешна 
квалификация 
Срок: 20.11.2019г., Отговорник: директор 
„ Обогатяване на детските емоции и социалната компетентност чрез 
ХЛ“ 
Срок: 20.11.2019г., Отговорник: Камелия Пенова 
 
Контролна дейност 
1. Проверка на планирането в задължителната документация 
2.Проверка на хранене и етикет на поведение 
Срок: 20.11.2019г., Отговорник: директор 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
1.Провеждане на учебна евакуация-  земетресение 
 
Работа с родители 
 
1.Тренинг „ Да влезеш в обувките на своето дете“- изграждане на 
добри отношения учител- родител - дете  
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Срок: 30.11.2019г., Отговорник учители на ПГ 
2.Приобщаване на родителите към съвместни творчески изяви и 
мероприятия с децата, организирани от ДГ- семеен уъркшоп - 
изработване и изложба на произведения от природни материали с 
есенна тематика. 
 
Празници и развлечения: 
Хигиена и здравеопазване 
1.Проверка на хигиена в кухнята, складовете, занималните 
Отговорник: Комисия по хигиена  и мед. сестра 
 
Административно стопанска дейност 
1.Изготвяне на  график за отпуските по време на Коледната 
ваканция 
Отговорник: Комисия за изработване на график за отпуски  
2.Осигуряване на  луга и сол, спазване план-графика за почистване 
на снега. 
 Срок: есенно-зимния сезон, Отговорник: ЗАС и РПС 
3.Контрол по спазване на трудовата дисциплина 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
 
 
                                   МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет №4-  Дневен ред: 
 1.Отчет на изпълнението на решенията от предходни ПС.  
 2.Отчет на резултатите от тематичната проверка – I-ви етап.  
 3.Отчет на резултатите от проверката на ЗУД 
Срок: 20.12.2019г. Отговорник:  Директор  
 
Педагогически контрол: 
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1.Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно 
ЗПУО, ДОСПО, спазването на Програмната система на ДГ. 
Срок: постоянен ,Отговорник: Директор 
2.Проверка на задължителната документация 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
 
 
 Квалификационна дейност: 
 
„ Изграждане на умения у децата за активна речева изява чрез 
художествената литература“- презентация 
Срок: 20.12.2019г., Отговорник: Валентина Кавръкова 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
1.Организация и съдържание на педагогическото взаимодействие в 
различни режимни моменти/ утринно раздвижване, хранене, 
допълнителни педагогически ситуации в следобеден режим/ 
Срок: 20.12.2019г., Отговорник: директор 
 
Работа с родители 
 
„Книжки сладкодумни“- инициатива с деца, родители и служители 
от НЧ с. Ветрен  
Срок: 10.12.2019г., Отговорник: учители ПГ 
„ Деца и бащи“- развлечения за деня на бащата 
Срок: 26.12.2019г., Отговорник: учителите на втора-а и втора-б групи 
 
Празници и развлечения: 
„ Грейни коледна елха“ - съвместна инициатива на децата от ДГ с 
читалище , Кметство – с. Ветрен 
Срок : 10.12.2019г., Отговорник: Директор, учители ПГ 
 „ Моят любим приказен герой- изложба от детски рисунки 
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Срок: 20.12.2019г., Отговорник: Учители от ПГ 5/6 
 
Хигиена и здравеопазване 
 
1.Поддържане на текуща хигиена по групи, коридори , 
административен блок. 
 Отговорник: мед. сестра 
 2.Контрол върху санитарно-хигиенните условия в складовите 
помещения. 
 Отговорник: Директор  и мед .сестра 
 
 
 
                                        МЕСЕН ЯНУАРИ 2020г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
 
 
 Педагогически контрол: 
1.Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно 
ЗПУО, ДОСПО, спазването на Програмната система на ДГ. 
Срок: постоянен, Отговорник: директор 
2.Проверка на задължителната документация и изпълнението на 
планове. 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
 
Квалификационна дейност: 
 
1.“Изграждане и поддържане на взаимоотношения деца- родител с 
помощта на приказката“- тест анкета с родители 
 Срок:30.01.2020г., Отговорник: учители -групи 
2.,, Ролята на помощник възпитателя при организиране и 
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провеждане на празници и развлечения в ДГ,,- непедагогически 
персонал 
Срок:30.01.2020г., Отговорник: Дора Танева – директор 
 
 
 
Контролна дейност 
 
 
1.Организация на материално- дидактичната среда в групите. 
Създаване на добра подкрепяща среда 
Срок:30.01.2020, Отговорник: Директор 
2.Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ 
групи и засичане със системата за управление на дейностите. 
Срок: 30.01.2019г., Отговорник: ЗАС, учители по групи 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
1.Разглеждане организационни въпроси. 
Отговорник: Директор 
 
Празници и развлечения: 
 „Зимна приказка“- забавни игри при снежни условия 
Срок:30.01.2020г., Отговорник: Учители, пом. възпитатели 
 „ Магията на приказния свят- деца, приказка, театър“- инициатива 
за насърчаване и повишаване на грамотността 
Срок: 01.2019г., Отговорник: Учители -групи  
 
Хигиена и здравеопазване 
 
1.Осигуряване на оптимален двигателен режим. 
Срок: постоянен, Отговорник: Учители по групи  
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2.Проверка от комисия по хигиена  на санитарно- хигиенното 
състояние на групите и кухнята;  
Срок: постоянен, Отговорник: мед .сестра 
 
 
 
Административно стопанска дейност 
1.Проверка на приходно разходната книга и хранителни складове на 
снабдителя. 
Срок: всеки месец, Отговорник: Директор, снабдител 
2.Проверка документацията, водена от ЗАС / присъствена форма, 
събираемост на такси/ 
Срок: всеки месец, Отговорник: Директор, ЗАС 
 
 
 
                                        МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
Педагогически контрол: Текущ: 
1.Проверки във връзка с посещаемостта, хигиената, храненето на 
децата. 
Срок: постоянен , Отговорник: Директор 
2.Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно 
ЗПУО, ДОСПО, 
Срок: постоянен, Отговорник: учители по групи 
3.Проверка на задължителната документация 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
 
Квалификационна дейност: 
 „ Открити практики с родители по групи в различни дейности“ 
Срок: 20.02.2020г., Отговорник: ККД 
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„ Работа с интерактивни електронни средства. Иновативни стратегии  
Работа с родители 
 
„ Позитивна утринна среща“- успешни модели за решаване на 
конфликти в детската градина- семинар тренинг / родителска 
среща/ 
Срок: 20.02.2020г., Отговорник: Учителите по групи 
 
Празници и развлечения: 
„Левски“- оформяне на кътове по групи и рецитал от стихчета и 
песни от ПГ пред по- малките 
Срок: 15.02.2020г., Отговорник: учители по групи 
 „ Творилница за приказки“- инициатива за насърчаване и 
повишаване на грамотността 
Срок: 28.02. 2020г., Отговорник: учители по групи 
„ Да работят ръчички, да зарадват очичките“- изработване на 
мартеници, организиране на изложба 
Срок: 28.02. 2020г., Отговорник: учители по групи 
„ Урок по безопасност“- разширяване и обогатяване на съвместната 
работа по БДП с представител на КАТ 
Срок: 28.022020г, Отговорник: директор 
 
Хигиена и здравеопазване 
 
1.Контрол на температурата в помещенията и закаляването на 
децата. 
 Отговорник: мед. сестра 
2. Отчет на здравословното състояние на децата и заболеваемостта. 
 Отговорник: мед. сестра 
3. Проверка  на хигиенното състояние на групите. 
 Отговорник: мед. сестра 
 
Административно стопанска дейност 
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1.Периодичен инструктаж по БУВОТ. 
 Отговорник:Координатор „БУВОТ”  
2.Проверка на требвателните листове и месечните отчети водени от 
снабдителя.  
Отговорник: Директор, снабдител 
3.Проверка на склада за перилни и почистващи препарати 
Срок: 28.02. 2020г., Отговорник: Директор, ЗАС 
 
                                          МЕСЕЦ МАРТ 2020г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
Педагогически съвет ПС №5  
1.Отчет на резултатите от предходния ПС. 
2.Избор на програмна  система, по която ще се работи през учебната 
2019/2020г. 
3.Отчет на резултатите от тематичната проверка – втори  етап. 
Срок:30.03.2020г.,Отговорник: Директор 
 
Педагогически контрол 
1.Тематична проверка: „ Приложение на интерактивни игрови 
подходи при използване на приказката за стимулиране на речевата 
активност и комуникативните умения у децата“ 
Срок:20.03. 2020г.,Отговорник: Директор 
„Театър, игра, живот” - открити моменти пред родителите 
Срок: 30.03. 2020г Отговорник: Учители по групи 
 
 Квалификационна дейност 
„Приказкотерапия“-  вътрешна квалификация за учители 
 Срок:30.03. 2020г Отговорник: Директор и ККД 
 
Контролна дейност 
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1.Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно 
ЗПУО, ДОСПО, спазване на Програмната система на ДГ. 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
2.Проверка на задължителната документация 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
 
Организационно педагогическа дейност 
 
1.Организация на материално- дидактичната среда в групите, смяна 
на игровите зони 
Срок:  30.03. 2020г, Отг: Директор, ЗАС  
 
Работа с родители 
1.Уеднаквяване на изискванията на детската градина и семейството 
при възпитаване у децата съзнание за безопасно поведение по 
улицата 
 
Празници и развлечения: 
„ Великите българи“- отбелязване на националния празник  трети 
март 
 „Пролетни игри и обичаи” – тържества по групи пред родителите.  
„ Малки лазарки танцуват“- лазаруване на момичетата от ПГ 5/6  в 
кметството в  ДГ 
Срок: 30.03. 2020г Отговорник: Директор , учители групи 
„ Еко лаборатория в занималнята“-  
Срок: 30.03. 2020г Отговорник: учители от ПГ 5/6   
 
Хигиена и здравеопазване 
 
1.Проверка на хигиена в  занималните и коридорите . 
Срок: постоянен, Отговорник: Комисия по хигиена  и мед. сестра 
 
Административно- стопанска дейност 
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1.Актуализиране и проиграване на евакуационния план 
 Отговорник: Председател на Комисията по ПБЗН  
2.Пролетно почистване, прекопаване на градините, дооформяне на 
алпинеума и подстригване на храстите на двора. 
3.Озеленяване на цветните градинки. 
Отговорник: ЗАС и учителите на групи 
 
                                      МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
Педагогически контрол 
1.Планиране на възпитателно- образователния процес в ДГ 
Срок: постоянен, Отговорник: Директор 
2. Проверка на задължителната документация 
Срок: постоянен,  Отговорник: Директор  
 
Квалификационна дейност:  
„ Приказките, игрите и играчките като средство за постигане на 
образователни и възпитателни цели“  
Срок:30.04.2020., Отговорник: Стела Рашева 
Организация на дневния режим в детската градина - вътрешна 
квалификация за 
непедагогически персонал 
Срок:30.04.2020г.,Отговорник:  - Директор 
 
 Контролна дейност 
1.Проверка на дневниците и засичане с таксовата книга и формите 
за присъствие. Срок: постоянен, Отговорник: ЗАС и учители 
 2.Подготовка на тестовете за диагностика на децата за изходно 
ниво. 
 Срок:30.04.2019г., Отговорник: Учители по групи 
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Организационно педагогическа дейност 
 
 
Работа с родители 
1. „ По рецептите на баба“- кулинарно развлечение/ организиране 
на съвместна кулинарна изложба с  участието на различни членове 
на семейството във всички групи/ 
Срок: 30.04.2020., Отговорник: учителите по групи 
 
Празници и развлечения: 
 „ Пъстър Великден“- колективна работа в ателиета по групи и 
организиране на  благотворителна обща изложба 
 „ Направи добро- засади дърво“ – засаждане на дръвчета по повод 
Денят на земята 
Срок:30.04.2020 г., Отговорник: учители по групи 
„ Приказен параван“- инициатива по повод Седмица на детската 
книга и изкуства за деца 
 Срок:30.04.2020 г. , Отговорник: учители по групи 
„ Дърво на приятелството“- развлечение с цел приемственост между 
деца от детската градина и училище 
Посещение на НБ „ Иван Вазов“ 
Срок:30.04.2020г., Отговорник: учители от ПГ 
 
Хигиена и здравеопазване 
 Проверка  на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята; 
Срок: постоянен, Отговорник: мед. сестра 
 
Административно- стопанска дейност 
 
1.Контрол по спазване на ПВТР 
Срок: 30.04.2020г., Отговорник: Директор 
2.Изготвяне на график за летните дейности - ремонтна дейност. 
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Срок: 30.04.2020г.,  Отговорник: Директор 
 
 
 
 
                                                МЕСЕЦ МАЙ 2020г. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
Педагогически съвет ПС №6  
1.Отчет на решенията от предходния ПС 
2.Отчет за изпълнението на ГКП за 2019-2020г. 
3.Отчет на контролната дейност на Директора. 
4.Отчет на изпълнението на Плана за квалификационна дейност за 
учебната 2019-2020г. 
5.Отчет на изпълнението на Плана на Комисията по БДП. 
6.Отчет на изпълнението на Плана за празници и развлечения. 
7.Отчет на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността за 
периода 2019-2020г. 
8.Отчет на програмата за превенция на отпадането на деца от 
образователната система за уч. 2019-2020г. 
9. Насоки за работа през летния период. 
 
 
Педагогически контрол 
Проследяване постиженията на децата по образователни 
направления - изходно ниво. 
Срок:14. 05.2020г., Отговорник: учители по групи 
 
Квалификационна дейност:  
„ Как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в 
детската градина“- обмен на идеи и опит между педагогическите 
специалисти 
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Контролна дейност 
 
1.Проверка на дневниците и засичане с таксовата книга и формите 
за присъствие. Отговорник: ЗАС и учители 
2.Отразяване постиженията на децата в детско портфолио 
 Срок: ежемесечно, Отговорник:  учители по групи  
3.Попълване и обогатяване на информацията в портфолиото на 
учителя.  
Срок: ежемесечно, Отговорник:  учители по групи 
 
 
Организационно педагогическа дейност 
 
1.Изготвяне на годишен доклади  от специалистите и учителите, 
които работят с децата със СОП, както и общ доклад за постигнатото 
с децата  
Срок: 30.05.2020г., Отговорник: ЕПЛР, учители по групи 
Работа с родители 
1.Участие на родителите в подготовката и провеждането на 
празниците 
2.Привличане на родителите при подобряване на материалната 
база за работа с деца по безопасност на движението по пътищата 
 
Празници и развлечения 
 
 „Зелена детска градина“- отбелязване на международния ден на 
биоразнообразието с дейности с екологична насоченост 
„ Довиждане детска градина“- изпращане на децата от ПГ 
Срок: 30.05.2020г., Отговорник:  учители ПГ 
„ Слушай светофара, гледай пътните знаци“- седмица по БДП, 
състезание по БДП, наблюдение на улично движение 
Срок: 30.05.2020г., Отговорник:   учители по групи 
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 „ Лети с мечтите си“- шоу за Първи юни/ куклен театър / 
Срок: 30.05.2020г., Отговорник: КПР 
 
 
 
Хигиена и здравеопазване 
 
1.Изготвяне на здравните картони на децата от ПГ. 
 Срок: 30.05.2020г.Отговорник: мед. сестра 
 
Административно стопанска дейност 
 
1.Организиране приема на децата за учебната 2019/2020г. 
Отговорник: Директор 
2.Изготвяне на годишен отчет-анализ на дейността на ДГ „Здравец”. 
Отговорник: Директор 
3.Изготвяне удостоверенията за завършена подготвителна група, за 
преместване и здравните картони на децата от ПГ. 
Отговорник: Директор 
4.Изработване на график за сборните групи, проучване от 
родителите. 
Отговорник: Комисия за изработване на графици за отпуски 
5.Даване на заявка за задължителната документация за следващата 
учебна година. 
Отговорник: Директор 
6.Разработване на план-график за ползване на отпуските на 
персонала. 
Отговорник: Директор 
7.Изработване на график за работа през ваканциите. 
Срок:05.2020г.,Отговорник: Комисия за изработване график за 
отпуските 
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                                   РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ  

 

 

 

1.Педагогически съвещения   

-Избор на секретар на ПС 

-Актуализиране на стратегия за развитие на детската градина. 

-Приемане и утвърждаване на тематично разпределение на 

образователното садържание ,съгласно  Наредба №5 /2016г. 

-Определяне на заместник на директора 

-Обсъждане и приемане на годишния комплексен план,   

 - Приемане на програмата за безопасност на движението по 

пътищата, 

-Приемане на Правилника за вътрешния трудов ред , 

-Приемане на Правила  и План за квалификационната дейност , 

-Приемане на План за контролната дейност на директора. 

-Изработване на график за проследяване  на постиженията на децата 

/вх. ниво/ 

Запознаване с инструкциите за водене на ЗУД 

                                              Срок: м.септември 2019г. 

                                             Отговорник: Директора 

-Определяне на критерии за оценка на педагогическия труд по 

национална програма «Диференцирано заплащане» 

-Анализ на резултатите от проследяване на развитие на 

постиженията надецата –– входящо ниво. 

-Изработване на план за превенция на обучителни трудности. 

 

                                           Срок: м.октомври 2019г. 

                                             Отговорник: Директора 

-Обсъждане и приемане на план-сценарии за тържествата – „Ден на 

християнското семейство“ , „“Вълшебна Коледа“ . 

- Планиране на  

 

                                              Срок: месец ноември 2019г.  

                                               Отговорник :Учителките 
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-Анализ на резултатите от образователновъзпитателната работа през 

първото полугодие и очертаване на насоките за по-нататъшната 

работа на учителките 

-Обсъждане и приемане на план-сценарии за тържествата – „“Баба 

Марта“ , „ З-ти март“ “ , “Празникът на мама“ ,“ Пролет е при нас“. 

 

                                                       Срок:февруари :2020г.   

                                                        Отговорник :Директора   

-Избор на учебни помагала за учебната 2020-2021г 

Срок:м. април 2020г.   

                                                          Отговорник :Директора  

 

 

-Създаване на организация във за приключване на учебната година и 

новия прием на деца. 

-Анализ на постиженията на децата /училищна готовност/  

 

Срок:м. май 2020г.   

                                                          Отговорник :Директора  

 

 

-Отчет на изпълнение на дейностите на ГКП. 

 

-Анализ на образователно – възпитателната  работа за изминалата 

учебна година и приемане на план за работа през летния период.   

 

                                                         Срок:м. юни 2020г.   

                                                          Отговорник :Директора  

 

 

2. Общи събрания   

 

-Запознаване с Правилника за вътрешния ред, 
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-Правилника на детската градина, Правилника за безопасни условия 

на труд и възпитание, 

- План за бедствия и аварии, Програмата за самоконтрол и НАССР 

системата.   

-Актуализиране на длъжностни характеристики 

 

                                                           Срок:м.септември.2019г. 

                                                           Отговорник :Директора 

  - Оформяне на родителски табла с актуална педагогическа 

информация. 

 -С пом.обслужващия персонал –функционални графици. 

                                                          Срок:31.10.2018г. 

                                                          Отг.: С.Иванова 

-Събрание за отчитане на проведената контролна дейност на 

директора относно хигиената в детското заведение, редовното и 

правилно водене на задължителната документация и трудова 

дисциплина.   

-Избор на комисия по даренията. Срок: януари 2020г.   

                                                                 Отговорник :Директор  

 

 

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1.Осигуряване на оптимални условия здравословен начин на 

Живот на децата в детската градина. 

2.Повишаване на качеството на услугите родителите,касаещи 

Дейността на детското заведение. 

З.Осигуряване на комфорт и благоприятни условия за труд на 

Учителите и служителите в детската градина. 

4.Оказване на помощ и контрол при организиране провеждане 

На всички дейности при отглеждането и възпитанието на 

децата,посещаващи ДГ"Здравец". 
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5.Съдействие и организиране и контрол при осъществяването 

На квалификационна дейност на учителите 

6. Организация, насоки и контрол при воденето задължителна 

Училищна документация; 

7.Организиране и осъществяване на контрол за прилагане и 

  Спазване на държавните образователни стандарти и нормативната 

уредба в детската градина. 

9.Спазване на трудовата дисциплина от педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

10.Материално-техническо,организационно педагогическо 

И информационно осигуряване на детското заведение. 

 

 

 

 

Обект и предмет на контролната дейност. 

 -Възпитателно-образователна дейност на педагогическия персонал. 

 -Правилно водене и съхранение на задължителната документация в 

детската градина. 

- Приложение и изпълнение на нормативните актове за 

предучилищно възпитание. 

 

 

 

 

Методи на контрол 

 -Непосредствено наблюдение на режимни моменти от 

педагогическия процес. 

-Проверка на документация , свързана с  осъществяване на различни 

дейности в детската градина. 

-Анкети с персонала , родители и деца. 

 

І.Административен контрол 

I.1. на педагогическите специалисти 
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1. Проверка на воденето и съхранението на задължителната 

документация в групата .- два пъти годишно. 

 

2. Средна месечна посещаемост в групата – всеки месец. 

3. Обхват и посещаемост на децата, подлежащи на задължително 

предучилищно образование –два пъти годишно. 

4.  Спазване правилника за дейността на детската градина - два 

пъти годишно. 

 

5. Спазване правилника за вътрешния трудов ред.-два пъти 

годишно. 

 

6. Спазване наредбата за пожарна безопасност в детската градина.- 

два пъти годишно. 

 

7. Спазване длъжностната характеристика на педагогическите 

длъжности.- два пъти годишно. 

 

8. Спазване на трудовата дисциплина и възложената задължителна 

преподавателска норма.- два пъти годишно. 

 

8. Водене и съхранение на задължителната документация в детската 

градина - два пъти годишно. 

 

I.2. На медицинския  специалист 

   1.Водене на необходимата документация- два пъти годишно. 

   2.Спазване правилника за дейността на детската градина.- два 

пъти годишно. 

 

   3.Спазване правилника за дейността на детската градина - два 

пъти годишно. 

 

   4.Спазване правилника за вътрешния трудов ред. -два пъти 

годишно. 
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    5.Спазване наредбата за пожарна безопасност в детската градина.- 

два пъти годишно. 

 

6.Спазване длъжностната характеристика на педагогическите 

длъжности. -два пъти годишно. 

 

7. Спазване на трудовата дисциплина и възложената задължителна 

преподавателска норма.- два пъти годишно. 

 

I.3. На Административните лица 

 

       1.Водене на необходимата документация-- два пъти годишно. 

       2. Опазване и съхранение на зачисленото имущество-- два пъти 

годишно. 

       3. Спазване на графиците за своевременно събиране и отчитане 

на такси и финансови средства-- два пъти годишно. 

I.4. на помощник- възпитателите- два пъти годишно. 

 

       1. Водене на необходимата документация-- два пъти годишно. 

       2. Опазване и съхранение на зачисленото имущество.- - два 

пъти годишно. 

       3. Организация на храненето-- два пъти годишно. 

       4. Хигиенно състояние на детската група-- два пъти годишно. 

       5.Спазване правилника за дейността на детската градина - два 

пъти годишно. 

 

       6.Спазване правилника за вътрешния трудов ред.- два пъти 

годишно. 

 

       7.Спазване наредбата за пожарна безопасност в детската 

градина.- два пъти годишно. 

 

      8.Спазване длъжностната характеристика на педагогическите 

длъжности. -два пъти годишно. 
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      9.Спазване на трудовата дисциплина и възложената 

задължителна преподавателска норма.- два пъти годишно. 

I.5. на работещите в кухненския блок 

    1. Водене на необходимата документация-- два пъти годишно. 

    2. Опазване и съхранение на зачисленото имущество.- - два 

пъти годишно. 

    3. Организация на подготовката, приготвянето и 

разпределението на храната.- - два пъти годишно. 

         4.Спазване правилника за дейността на детската градина - два 

пъти годишно.- - два пъти годишно. 

         5.Спазване правилника за вътрешния трудов ред.- два пъти 

годишно. 

         6.Спазване наредбата за пожарна безопасност в детската 

градина.- два пъти годишно. 

         7.Спазване длъжностната характеристика на педагогическите 

длъжности. -два пъти годишно. 

      8.Спазване на трудовата дисциплина и възложената 

задължителна преподавателска норма. -два пъти годишно. 

 

 

 

 

ІІ.Педагогически контрол 

 

1.Превантивен контрол  

1. При промяна на нормативна уредба в образованието – при 

необходимост 

2. При промяна на длъжността - при необходимост 

 

 

 

  1.2.Текущ контрол 

- организация на материално – дидактическата среда в групите – 

два пъти годишно –с протокол 
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- планиране на образователното съдържание в групите – всяка 

седмица – подпис в дневника 

-задължителна документация и плановете за образователно –

възпитателния процес- два пъти годишно- протокол 

 - Организация, управление и съдържание на педагогическото 

взаимодействие в групите:-2проверки на учител – с протокол 

– основни форми на педагогическо взаимодействие 

–– друг режимен момент в групата--културни и хигиенни навици 

– празници, развлечения и ритуали в детската група. 

 -организация на следобедния сън 

- контрол на индивидуалните постижения на децата и резултатите 

от образователния процес в групата: 

– входно ниво; 

– междинно ниво; 

– изходно ниво; 

–Организация на взаимодействието „детска градина – 

семейство“и училищна готовност на децата. – 2проверки на 

група 

 

1.5. Обхват и пълняемост на групите –всеки месец – с подпис в 

дневника , два пъти годишно – с протокол 

 

    III.Последващ контрол 

1. На изпълнението на дадените препоръки от директорал 

2. На изпълнението на дадените препоръки от съответните 

контролни органи 
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КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ. 

 

I.ЦЕЛИ:  

1.Повишаване  качеството  на  образователния  процес,чрез  

повишаване качеството на проведената квалификация.  

2.Максимално  развитие  на  всяко  дете,благодарение  приноса  и  

опита  на квалифицирания  учител  и  възрастните за ускоряване 

социалната им адаптация към условията на детската градина.  

3.Поддържане   на   капацитета  на   човешки   ресурси   за   

ефективно изпълнение на професионално-педагогическите функции:  
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-Комуникативна функция – умения за установяване на рационални 

и емоционални  отношения  с  отделните  деца  и  делови  отношения  

с другите учители и родителите;  

 

-Информационна  функция  –  умения  за  придобиване  на  

актуални знания  с  помощта  на  различни  пътища  за  

познание;предаване  на придобитите  знания  чрез  използването  на  

разнообразни  методиисредства,съобразени с възрастовите 

особености на децата;  

 

-Обучаваща  функция  –  умения  и  навици за организиране  и 

управление на педагогическата дейност;разширяване на познанията 

за съвременните педагогически технологии и тяхното прилагане;  

-Възпитателна  функция  –  навици  за  познавателна  и  творческа  

активност на педагогическото мислене;  

-Организационна  функция  –  умения  за  управление  на  групата  

по време  на  разнообразни  форми  от  дневния  режим  и  

извънучебни  

дейности;  

  

ЗАДАЧИ:  

1.Постигане на съответствие между образователни потребности и 

равнище на професионална компетентност.  

2.Осигуряване  на  ефективна  организационна  среда  за  постигане  

на очакваните  резултати  описани  в  ДОС  за  предучилищно  

възпитание  и подготовка.  

3.Създаване   на   среда,мотивираща   учителите   за   повишаване   

на квалификацията,развитие и усъвършенстване.  

4.Издигане  на  още  по-високо  равнище  качеството  на  

методическата  и практическа  подготовка  на  учителите  за  

правилно  провеждане  общуването  с  

децата за социално-нравствената им подготовка за училище.  

5.Да се  стимулират  учителите към самоподготовка  и  

усъвършенстване и към активно обучение чрез обмяна на опит.  

6.Да   се   създадат   предпоставки   за   интерес   към   образователно  
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възпитателния  процес  у  децата  чрез  разнообразни  форми  за  

преподаване  и проверка на усвоените знания и умения в 

съответствие с новите образователни  

изисквания.  

8.Преодоляване на различни дефицити на:  

-Организационна култура на работното място.  

-Комуникативни умения за работа в екип.  

-Ефективно планиране на индивидуалното професионално лазвитие.  

-Умения за иновации за интерактивно обучение.  

 
 

ФОРМИ НАКВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
 

•Самообразование  

 •Тематични курсове  

•Тренинги  

•Семинари  

•Сбирки  

•Практикуми/ открити практики,работа с проблемни групи/  

•Решаване на казуси  

•Работни срещи  

•Сбирки на методическо обединение  

•Взаимно посещение на ситуации  

•Квалификационни курсове  

•Онлайн споделяне 
 
 

ДЕЙНОСТИ 
 
1.Вътрешно- квалификационна дейност  
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Тема на 
обучението  
 

Квалифик 
ационна  
форма 

Участници 
 Целева  
група 

Име на  
провеждащи 
я квалификац 
ия 

Дата на 
провеж 
дане  
 

Брой  
часове  
 

ЗПУО и ДОС  
 

Дискусия директор  
учители  
 

Директор м.септе 
мври , при 
необходимост 
 

1 ч  
 

.”Естествени 
декорации за  
детската градина 
и дома.”  
 

Практикум директор  
учители  
 

Директор М.Октомнври 1ч. 

.”Децата и 
природата-как да 
ги  
възпитаваме да я 
обичат,пазят и  
ценят”.  
 

Доклад директор  
учители  
 

Г-жа Иванова М.Ноември 1 ч. 

„Играта ,като 
основна форма 
на педагогическо 
взаимодействие 

доклад директор  
учители  
 

Г-жа Рашева М. Март 1 ч. 

„Народни 
музикални игри - 
средство за 
повишаване на 
физическата 
дееспособност на 
децата , 
обогатяване 
знанията за 

доклад директор  
учители  
 

Г-жа Грозева М. Април 1 ч. 
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богатството на 
българския 
фолклор и начин 
за преодоляване 
на агресията. 
 

 
 
 
 
 
2.Извън-институционална квалификационна дейност  

 

Тема на 
обучението  
 

Квалифик 
ационна  
форма 

Участници 
 Целева  
група 

Име на  
провеждащи 
я 
квалификац 
ия 

Дата на 
провеж 
дане  
 

Брой  
часове  
 

1.„Успешна 
работа с 
интерактивна  
дъска.“  
 

Квалифика 
ционен  
курс  
 

учители  
 

РААБЕ  
България  
 

  

2.„Приобщаващо  
образование....”  
 

Квалифика 
ционен  
курс  
 

директор  
учители  
 

РААБЕ  
България  
 

м 
ноември 

16ч. 

3.„Оценяване 
качеството на  
институцията”.  

 
 

Квалифика 
ционен  
курс  
 

директор  
учители  
 

РААБЕ  
България  
 

м. 
ноември 

16ч. 
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РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РОДИТЕЛИТЕ   

Дейностите ,свързани с работата с родители се осъществяват в 

съответствие с Плана за работа с родители ,приет на педагогически 

съвет. 

 

1.Работа в тясна връзка с обществените организации, частен бизнес 

и държавната агенция за закрила на детето на територията на 

община Мъглиж.    

 

2.Провеждане на родителски срещи , съвместни празници, открити 

ситуации.Прrвличане на родителите за участие в цялостната 

образователновъзпитателна дейност в ,подпомагане на материално-

техническата база на детската градина.   

 

3.Привличани на родителите при извършване на ремонтни дейности 

в детската градина. 

 

 

4.Провеждане на тренинги с родителите за приобщаване към живота 

и дейността на детската градина. 

 

 

                                                              Срок:постоянен   

                                                             Отговорник:учителките    

 

                       

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

За здравето и живота на децата се грижат личният лекар и 

медицинската сестра в ДГ.   

 

-извършване на профилактични прегледи-1 път годишно  
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                                                         Отговорник:мед. сестра   

 

-Антропометрични измервания -2 пъти годишно.   

 

                                                       Отговорник:мед. сестра   

-Закалителни процедури     

 

                                                    Срок: постоянен   

                                                        Отговорник:мед. сестра    

 

-провеждане на здравни беседи с родителите и персонала на ДГ.   

-Адаптиране на менюто към изискванията на Наредба от 

16.09.2011г. за безопастност на храните. 

                                                           

                                                       Срок: постоянен   

                                                        Отговорник:мед. сестра  

 

 

                                                                     Директор:                       

                                                                                /Д.Танева/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

mailto:odzvetren@abv.bg


 

        ДЕТСКА ГРАДИНА„ ЗДРАВЕЦ ” 

 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: 

odzvetren@abv.bg 
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